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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

I. Az Adatkezelő bemutatása 

Adatkezelő megnevezése: 

Adatkezelő törzskönyvi azonosító száma: 

Adatkezelő székhelye: 

Adatkezelő elektronikus címe: 

Adatkezelő képviselője: 

Adatvédelmi tisztviselő: 

II. Az adatkezeléssel összefüggő főbb irányadó jogszabályok 

a) információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 

b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) (továbbiakban: Rendelet), 

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

d) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

e) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31 EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 

III. Az adatkezelésre irányadó alapelvek 

a) Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeli. 

b) Az Adatkezelő a személyes adatokat jelen tájékoztatóban meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból gyűjti, és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

c) Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt 

adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomására jut, hogy 

valamely általa kezelt személyes adat pontatlan, haladéktalanul töröli vagy helyesbíti. 

d) Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy — ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik — az adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

e) Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a 

személyes adatok megfelelő biztonságát annak érdekében, hogy a személyes adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ne történhessen 

meg. 

IV. Az adatkezelés jellemzői 

Az Nkt. 35. S-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják 

gyermeküknek az Országgyűlés által elismert bevett egyházak és azok belső egyházi jogi személye által 
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folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a 

tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik. 

A hit- és erkölcstan órára tölténő jelentkezés részletes szabályait az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése, 

valamint a 182/A.-182/B. §-a állapítja meg. 

Adatkezelés célja 

A hit- és erkölcstan órák biztosítása a köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek 

számára az Országgyűlés által elismert bevett egyházak és azok belső egyházi jogi személye 

bevonásával, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 

Kezelt személyes adatok és az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelő kezeli és nyilvántartja az Nkt. 41. (4), (4a) és (9) bekezdésekben meghatározott tanulói 

személyes adatokat. Az adatkezelés közérdekű tevékenység ellátása során végzett adatkezelés, jogalapja 

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. 

Adattovábbítás 

Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg 

ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett bevett 

egyháznak vagy annak belső egyházi jogi személyének átadja. 

Az adattovábbítással érintett személyes adatok: a tanuló neve, a köznevelési intézmény megnevezése 

és a tanuló osztálya. 

Személyes adatok kezelésének időtartama 

Az Adatkezelő köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat az Nkt. 41. § (10) 

bekezdésben meghatározottak szerint, a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli. 

V. Az érintett3 jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen 

tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. 

Hozzáférési jog 

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő a későbbiekben bármikor tájékoztatja, hogy a személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést biztosít: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a 

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai. 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő 

helyesbítse a vele, illetve kiskorú tanuló esetén a tanulóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
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Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változást az érintett, 

illetve kiskorú tanuló esetén a szülője/törvényes képviselője mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve 

a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését. 

Ha az adatkezeló az az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja 

azt az adatkezelót, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította. 

Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a jelen 

tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő 

gyűjtötte, vagy más módon kezelte; 

b) az érintett, illetve kiskorú tanuló esetén szülője/törvényes képviselője tiltakozik az adatkezelés 

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen 

üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen; 

c) az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte; 

d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Tiltakozáshoz való jog 

Mivel a személyes adatok kezelése az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett közfeladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) így az 

érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a kezelése ellen. 

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend 

Az érintett, illetve kiskorú tanuló esetén a szülője/törvényes képviselője a fenti jogait az I. pontban 

megjelölt elérhetőségre tekintettel megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére 

eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen gyakorolhatja. Az Adatkezelő 

az érintett, illetve kiskorú tanuló esetén a szülője/törvényes képviselője által benyújtott, a tanulót 

megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő 

alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet, illetve kiskorú tanuló esetén 

a szülője/törvényes képviselőjét írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be, elektronikus 

úton értesíti. 
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Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy az Adatkezelő haladéktalanul írásban tájékoztatja az 

érintettet, illetve kiskorú tanuló esetén a szülője/törvényes képviselőjét az elutasítás tényéről, annak jogi 

és ténybeli indokairól, valamint a jogorvoslati jogairól. 

VI. Az érintett jogorvoslati joga 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett, illetve kiskorú tanuló esetén 

a szülője/törvényes képviselője az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint 

az Adatkezelő a tanuló személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy 

az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per — az érintett 

választása szerint — az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye 

szerinti törvényszék (. . . . . Törvényszék) előtt is megindítható. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az 

Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 

kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve 

hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen 

jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén lehet megtenni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám 

+36 ( l ) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 

 

Kelt: ……………………………. 
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Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek (bevett egyházak) 

Egyházi Nyilvántartó rendszer 1.0 (https://egyhaz.emmi.gov.hu,') 

Bevett egyházak Magyarországon 

Bevett 

egyház 

nyilvántartási 

száma 

Bevett egyház neve 

00001/2012 Magyar Katolikus Egyház* 

00002/2012 Magyarországi Református Egyház 

00003/2012 Magyarországi Evangélikus Egyház 

00004/2012 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 

00005/2012 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) 

00006/2012 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség 

00007/2012 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 

00008/2012 
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus — Magyarországi Ortodox 

Exarchátus 

00009/2012 Magyarorszá Bolgár Ortodox Egyház 

00010/2012 Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye 

00011/2012 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) 

00012/2012 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete 

00013/2012 Magyarorszá Baptista Egyház 

00014/2012 Hit Gyülekezete 

00015/2012 Magyarországi Metodista Egyház 

00016/2012 Magyar Pünkösdi Egyház 

00017/2012 Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház 

00018/2012 Erdélyi Gyülekezet 

00019/2012 Hetednapi Adventista Egyház 

00020/2012 Magyarországi Kopt Ortodox Egyház 

00021/2012 Magyar Iszlám Közösség 

00022/2012 Magyarországi Muszlimok Egyháza 

00023/2012 Krisztusban Hívó Nazarénus Gyülekezetek 

00024/2012 Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 

00025/2012 Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 

00026/2012 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 

00027/2012 Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 

00028/2012 A Tan Kapuja Buddhista Egyház 

00029/2012 Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség 

00030/2012 Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség 

00031/2012 Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház 

00032/2012 Gyémánt Út Buddhista Közösség 

*Kérjük, a szülők jelöljék meg, hogy görög katolikus vagy római katolikus tanítást kérnek. 
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1. Jogszabályi háttér 

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján (a továbbiakban: Nkt.): 

3. § (3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, 

világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási 

folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti 

meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és 

erkölcstan oktatásban vehessen részt. 

35. § (l) Az állam, a települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott 

nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai 

foglalkozások részét képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) egyházijogi személy, az 

etikaóra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye 

szervezhet az e törvényben meghatározott keretek között. 

(2) A fakultatív hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet 

figyelembe véve — a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben az iskolában 

a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez 

illeszkedően szervezhető. 

(3) A hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik. 

(4) A nevelési-oklatási intézmény és az egyházi jogi személy a fakultatív hitoktatással, a nevelési-

oktatási intézmény és a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye a hit- és erkölcstanoktatással 

kapcsolatos feladatok ellátása során egymással kölcsönösen együttműködik. 

35/A. § Az állami iskola 1—8. évfolyamán az etikaóra vagy az ehelyett választható, a bevett egyház, 

illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások 

része. 

35/B. § (1) A fakultatív hitoktatásnál az egyházi jogi személynek, a hit- és erkölcstanoktatásnál a 

bevett egyháznak, illetve belső egyházi jogi személyének a feladata a hit- és erkölcstanoktatás 

megszervezése, ennek keretében különösen 

a) a fakultatív hitoktatás és a hit- és erkölcstanoktatás tartalmának meghatározása, 

b) a fakultatív hitoktatásra és — jogszabályban meghatározottak szerint az állami fenntartású 

iskolával közösen a hit- és erkölcstanoktatásra való jelentkezés lebonyolítása, 

c) a fakultatív hitoktatásban és a hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személy alkalmazása 

és ellenőrzése és 

d) a foglalkozások ellenőrzése. 

(2) Az óvoda és a kollégium a fakultatív hitoktatáshoz, az iskola a fakultatív hitoktatáshoz és a hit- 

és erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket — így különösen a helyiségek rendeltetésszerű 

használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket az intézményben 

rendelkezésre álló eszközökkel biztosítja. 

(3) Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott, fakultatív hitoktatásban, illetve a bevett egyház és 

azok belső egyházi jogi személyei által foglalkoztatott, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő 

személynek a 32.§ (l) bekezdés h) ponłjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. A bevett 

egyház és azok belsö egyházi jogi személyei által polgári jogi jogviszony keretében foglalkoztatott hit- 

és erkölcstanoktatónak meg kell felelnie a 66. § (l) bekezdés b) pontjában előírt feltételeknek, amely 

tényt a polgári jogi jogviszony létesítésekor az érintett személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 

32. § (l) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási egyesület tartja fenn: 

h) és az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított 

pedagóguslétszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben 

vagy a vallási egyesület által fenntartott felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy 

a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel vagy pedagógus szakképzettséggel és az egyházi jogi 

személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel, továbbá az egyház belső szabálya alapján illetékes 

egyházi jogi személy vagy a vallási egyesület általi megbízással kell rendelkeznie, 
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[…] 

46. § (3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy 

[…] 

e) egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe az óvodai, 

iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá hogy az állami vagy települési önkormányzati fenntartású nevelési-

oktatási intézményben fakultatív hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban vegyen részt, 

1.2 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján: 

31/C. Az egyházi jogi személy 

10. § Egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, 

továbbá azok belső egyházi jogi személye. 

11. § (l) A bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya 

szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye jogi személy. 

(2) A belső egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett 

egyház belső szabálya szerint működik; a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba 

vett egyház belső egyházi jogi személye a belső szabályban meghatározott viszonyokban a bevett egyház, 

a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház képviseletében jár el. A belső egyházi jogi 

személyre a bevett egyházra, a bejegyzett egyházra, illetve a nyilvántartásba vett egyházra vonatkozó 

szabályokat megfelelően kell alkalmazni. 

(3) A bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház közcélú tevékenységet 

ellátó intézménye a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső 

szabálya szerint belső egyházi jogi személynek minősülhet. Nem minősül belső egyházi jogi személynek 

a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház által létrehozott gazdasági 

társaság, alapítvány és egyesület. 

1.3 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján (a továbbiakban: EMMI Rendelet): 

74/A. Az állami általános iskolában az etika óra helyett választható hit- és erkölcstan 

oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok 

182/A. § (1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március l. és március 14. 

közötti időpontot, amikor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye írásban meghatalmazott 

képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a 

szülőknek arról, hov igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola 

igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó bevett 

egyházzal vagy annak belső egyházi jogi személyével, hogy azt a bevett egyház, illetve belső egyházi 

jogi személye a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja. 

(2) Amennyiben valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője az (1) 

bekezdés szerinti tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, 

hogy a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által rendelkezésére bocsátott, hit- és 

erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék. 

(3) Az igazgató március 16. és március 31. között a bevett egyháztól vagy annak belső egyházi jogi 

személyétől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett 

egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási 

helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti a bevett egyházat vagy annak 

belső egyházi jogi személyét. 
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(4) Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye 

által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, 

különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét. 

(5) Beiratkozáskor, átiratkozáskor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye (3) bekezdés 

szerint nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján 

a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggó adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli 

hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy 

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyház, illetve belső egyházi 

jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy 

b) az etika oktatást igényli a gyermeke számára. 

(6) Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez 

történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan bevett egyház, illetve 

belső egyházi jogi személye hit- és erkölcstan oktatását is, amely bevett egyház, illetve belső egyházi 

jogi személye nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen igényről az igazgató írásban értesíti a szülő 

által megjelölt bevetí egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjét. 

(7) Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást 

szervez. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye vagy a 

(6) bekezdés szerint megkeresett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye a hit- és erkölcstan 

oktatást nem vállalja, a szülő ismételten nyilatkozik arról, hogy 

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyház, illetve belső egyházi 

jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vav 

b) az etika oktatást  

igényli a gyermeke számára. 

(8) Amennyiben a szülő a (5) bekezdés a) pontja vav a (6) bekezdés szerinti hit- és erkölcstan oktatást 

választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke 

nevét és az osztálya megnevezését az érintett bevett egyháznak vagy annak belső egyházi jogi 

személyének átadja. 

(9) A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a következő tanévben a (3) bekezdés 

szerint vállaló bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője is jelen lehet, a szülőnek — 

igénye esetén hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. Amennyiben valamelyik 

bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az 

igazgatónak biztosítania kell a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által rendelkezésére 

bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerhetőségét. 

182/B. § (1) A beiratkozást követő három napon belül az igazgató az érintett bevett egyház, illetve 

belső egyházi jogi személye meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és 

erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók 182/A. §(8) bekezdése szerinti adatait. 

(2) Az adatok átadását követő hét napon belüi az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok 

kialakításáról azon bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei képviselőivel, amelyek által 

szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstan 

oktatás megszervezését vállalták. 

(3) A (2) bekezdés szerinti egyeztetés során a tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban 

figyelembe kell venni, hogy 

a) a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében meghatározott 

maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók, 

b) az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etika órák számára az 

órarendben meghatározott időben kell megtartani. 

(4) Amennyiben a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye az etika órával azonos 

időpontban a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő 

nyilatkozata alapján az igazgató és a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselője 

írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye más idópontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg. 

(5) A hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június 30-ig 

tájékoztatja a fenntartót. 
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(6) Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők 182/A. § (5) és (7) bekezdése 

szerinti nyilatkozata alapján és a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével a (2) 

bekezdés alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában 

meghatározott csoportbeosztást. 

(7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra 

vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig 

írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye 

képviselőjével. A 182/A.§ (5) és (7) bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem 

kötelezhető. 

(8) Amennyiben a szülő vav törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik 

évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstan vagy más bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye 

által tartott hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésénekfeltételeit az újonnan 

választott hit- és erkölcstan oktatást folytató bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye határozza 

meg. 

(9) Ha az iskola az Nkt. 35. § (3) bekezdése által előírt együttműködési kötelezettségét vagy az Nkt. 

35. § (4) bekezdésében a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására 

vonatkozóan előírt kötelezettségét nem teljesíti, a fenntartó a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttmúködés kialakításáról és a 

feltételek biztosításáról. 

(10) A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)—(3) vagy (4) bekezdésének 

megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi 

dokumentumaiban az „ Etika/Hit- és erkölcstan ” megnevezést használja. 

(11) A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár vezeti, az iskola 

egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további adminisztrációt a 

bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által az Nkt. 35. § (4) bekezdése szerint foglalkoztatott 

hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő tanítási nap végéig az érintett 

tanulók osztályfőnöke végzi el. 

(12) Amennyiben a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye nem tud gondoskodni a hitoktató, 

hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók 

felügyeletéről gondoskodni. 

1.4. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet alapján: 

16/G. A hit- és erkölcstanoktatás támogatása 

37/S. § (1) A hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbér alapú támogatás és tankönyvtámogatás 

igénylésére, megállapítására, folyósítására, változás-bejelentésére, elszámolására, ellenőrzésére és a 

kincstári adatszolgáltatásra a 37/A-37/P. §-nak az átlagbér alapú támogatásra vonatkozó szabályait 

kell alkalmazni az e §-ban meghatározott eltérésekkel. 

(2) A bevett egyház a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbér alapú támogatásra vonatkozó 

kérelmét 

a) január 31-éig a tárgyévet megelőző év október 1-jei ténylétszám alapján, 

b) június 30-áig a tárgyév szeptember 1-jétől hit- és erkölcstanoktatásra beiratkozott tanulók 

létszáma alapján nyújtja be. 

(3) Ha a hit- és erkölcstanoktatásra beiratkozott tanulók szeptember 1-jei és tárgyév október 1-jei 

létszáma egymástól eltér, akkor a bevett egyház a támogatásra vonatkozó pótigényét vagy lemondását 

október 31-éig nyújtja be. 

(4) A (2) bekezdés 

a) a) pontjában foglalt igénylés alapján január-augusztus hónapokra 8/12 arányban, 

b) b) pontjában foglalt igénylés alapján szeptember-decernber hónapokra 4/12 arányban 

állapíłja meg az Igazgatóság a támogatást. 
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(5) A bevett egyházat megilletó költségvetési támogatás megállapításáig az Igazgatóság előleget 

folyósít a tárgyév szeptember-december hónapokra a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

létszámadat alapján. 

(6) A (4) bekezdés b) pontja alapján hozott határozatban megállapított költségvetési támogatás és a 

folyósított előleg közötti különbözet rendezésére a tárgyév október hónapjában kerül sor. 

(7) A hit- és erkölcstanoktatás támogatására vonatkozó kérelmet a bevett egyház a kincstár 

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához nyújtja be. 

(8) A bevett egyház a hit- és erkölcstanoktatás megszüntetésére, szüneteltetésére vonatkozó 

döntéséről és a megszüntetés, szüneteltetés tervezett kezdő időpontjáról a döntést követő nyolc napon 

belül értesíti a kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát és az állami iskolafenntartóját. 

(9) Az állami iskolafenntartója a hit- és erkölcstanoktatás megtartását igazoló nyilatkozatát január 

15-éig, a (8) bekezdés szerinti esetben a megszüntetéstől, szüneteltetéstől számított 15 napon belül az 

érintett iskolák szerinti bontásban küldi meg a bevett egyháznak. A nyilatkozat tartalmazza az érintett 

iskola hivatalos nevét, OM azonosítóját, az oktatásban részt vett tanulók számát feladatellátási hely, 

évfolyamonkénti és csoportonkénti bontásban és a ténylegesen megtartott hit- és erkölcstanórák számát. 

(11) A hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó támogatás igénylésekor és az elszámolásakor nem kell 

alkalmazni a 37/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakat, továbbá a bevett egyház nem 

kötelezhető a hit- és erkölcstanoktatásban résztvevő tanulók oktatási azonosító számának megadására.
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Intézmény OM azonosítója és neve: 

NYILATKOZAT 

Alulírott 

Név: 
 

 

szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy  

nevű,  évfolyamra  osztályba járó gyermekem a 2021/2022 -es 

tanévtől 

kezdődően 

 etika hit- és erkölcstan 

oktatásban kíván részt venne  

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2021/2022. tanévtől érvényes, azon módosítani csak 

írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép hatályba. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki és olvassa, illetve aláírásával 

fogadja el a következőket: 

Gyermekem  . (bevett egyház, illetve belsó egyházi 

jogi személye neve) bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személy által szervezett hit- és 

erkölcstan órán vesz részt a 2021/2022. tanévtől. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén tudomásul veszem, illetve önkéntesen, mindennemű 

befolyástól mentesen és kifejezetten hozzájárulok a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő 

adatkezeléshez, gyermekem nevének és osztálya megnevezésének a megjelölt bevett egyház, 

illetve annak belső egyházi jogi személye részére történő átadásához. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kijelentem, hogy az intézménytől tájékoztatást 

kaptam arról, hogy az általam választott hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. 

Dátum: 

 

 

szülő/törvényes képviselő aláírás 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozat részletes jogszabályi hátterét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A.-182B. Ś-a tartalmazza. 

Tájékozatjuk, hogy abban az esetben, amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára mely oktatást választja, úgy az iskola a 

tanuló számára etika oktatást szervez. 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a nyilatkozatban megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházijogi személye a hit- és erkölcstan 
oktatást nem vállalja, ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházijogi 

személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy 
b) az etika oktatást igényli-e a gyermek számára. 

2 Kérem, hov egyértelműenjelölje meg a kívánt oktatást' 


